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SKAITYTOJAI RAŠO . . .
. . . Rugsėjo mėn. numeryje pasigedau „Mūsų 

didžioji šeima” skyriaus. Gal vasaros metu visi buvo 
perdaug užimti stovyklomis, kad neprisiuntė medžia
gos. Tikiuos, kad rašytojai ir fotografai nepavargo, 
nenuleido rankų ir nenustojo noro išlaikyti mūsų 
tradicinį žurnalą. Redakcinei skilčiai linkiu sėkmės.

s. J. Šarka, Omaha

Nežinau ar sveikinti naujose pareigose, ar pareikšti 
užuojautą? Gal vienu — SĖKMĖS!

j.v.s. L. Knopfmileris, Florida

. . . Visada yra malonu matyti savo mintis išdėstytas 
baltame popieriuje spausdintomis raidėmis, bet dar 
smagiau yra pajusti asmeniškai išgyventus širdies 
virpesius pajėgiančius sukelti ir kitam asmeniui spar
nuotus jausmus.

s. I. Šerelienė, Chicago

Vakar gavau Skautų Aidą. Spaustuvės darbas 
atliktas murzinai. Nuėjau į kleboniją pas kun. G. 
Kijauską, jis man rodo Skautų Aidą dar murzinesnį. 
Mes jums siunčiame mūsų klebonijos darbo „Mūsų 
žingsnius” susipažinimui; tai tik kelių mėnesių rezulta
tai.

Taip pat spalio mėn. numerio 22 puslapyje įdėta 
mano daryta nuotrauka iš Ąžuolo mokyklos. Kai ją 
siunčiau, buvau pažymėjęs, kad viduryje stovi Vyriau
sias Skautininkas.

v.s. V. Bacevičius, Cleveland

Seses ir brolius — Skautų Aido skaityto
jus, bendradarbius ir rėmėjus nuoširdžiai 
sveikiname šv. Kalėdų proga.

Redakcija

Skautiškas ačiū p. Kastyčiui Izokaičiui už 
nuostabiai gražias nuotraukas Skautų Aidui.

Šio numerio viršelis ps. Jono Tarnu- 
laičio.

Trečiame puslapyje nuotraukos S.
Dabkaus ir fil. R. Jelionytės.
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KRISTUS

Kai pasiimti ašarų vainiko
Ištiesia ranką vienplaukė naktis,
Kur piemenys ramiai sumigo, 
Ganydami pakalnėse avis, -

Viršuje gotikų, bekylančių iš molio, 
Pravirkęs kūdikiu, pajudinai žvaigždes, 
Ir naują sudedi iš laivo atlaužų altorių. 
Kuriam pasauliai užsidegs ir ges.

Žvejai, išminčiai, pranašai, karaliai 
Visais žemynais, jūroms ir keliais 
Ateis čia nusilenkti Tavo valiai, 
Vergus valdovai mirdami paleis.

O mes Tave sutiksim aikštėj ir šventovėj;
Ant laivo denio, gatvėje, teatre
Ir sėjimuos, kur lizdą vyturiai sukrovė, - 
Pavėsy klevo, ant gonkelių, popiete kaitria.

Prašysi, kaip pakeleivingą duonos 
Ir stiklo šalto Šulinio vandens, 
Lydėsi vežimus kviečių į kluonus 
Su vasaros žiedais ir lapais gelstančio rudens.

O kai lietuviškų Kalėdų mielą baltį 
Krauju ir ašaroms kada nulis, 
Paimsi taurę dar syki išgerti 
Sakydamas: - Mano ši šventa šalis.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

— Ir mes Tave sutiksime . . .

11. TU VOS
N C- T

3

3



KALĖbOS - MEILĖS ŠVENTĖ
Mieloji Sese ir Brolau,

Šį Kūčių vakarą sunku surasti žodį, kuris išreikštų 
mūsų jausmus ir širdžių atodūsius, kuris sujungtų mus, 
atskirtus geležinėm uždangom, tolybių pacifikais ir 
atlantais, ilga prabėgusio laiko srove, kurios verpetai 
larįdo pastovumo tiltus, pagraužia net draugystės saitus.

Ir kur gi ne! . . . — Kai vienus gaubia gaivi vėsuma, 
gal ir šaltis su romantiška sniego danga, kiti vis 
degančioj saulėj, virpulingų jos gūsių alpuly, ar klajoja 
niekad nesapnuotais kraštais, kur lino melsvumo 
džiakarandų žiedai bus nubarstę kelius ir takus.

Bet yra ir kas mus jungia: tai šventas Kūčių vakaras 
— tarsi viso pasaulio lietuvių pagarbusis šeimos stalas 
ir jo vienybės ir meilės simbolis — mūsų piotkelė.

Dėkingi mes savo tautai, tėvų tėvams, kurie sukūrė 
tokias kilnias ir prasmingas tradicijas — Kūčių vakarą. 
To neturi daugelis didžiųjų pasaulio tautų, paskendusių 
prekybos reklamų triukšme.

Jau nuo amžių mūsų tauta sąmoningai buvo 
supratusi šią šv. Rašto mintį, kad giliausioji tyla buvo 
visa apėmusi, o naktis pasiekusi savo vidurio kelią, kai 
žemėn atėjo Viešpats savo Meilinguoju Žodžiu.Nuosta
biai tyliai Dievas įžengė pasaulin: kaip snaigė, kuri 
nusileidžia iš erdvių, kaip rasos lašelis, kaip rausvas 
obels žiedas mūs’ namų palangėj. Nors Kristaus 
atėjimas žemėn buvo tylus, tačiau jo asmuo sukėlė 
mūsų pasaulyje didžiausią revoliuciją, meilės revoliuci
ją, kurioje už žmoniją, už jos išganymą jis paaukojo 
savo gyvybę.

Nors jau tūkstančius kartų pasaulis švenčia1 Kalėj
imas, įbet žmonijos teisingumo ir meilės ilgesys niekad 
nėra buvęs toks stiprus kaip šiandien. Kas mūsų pasaulį 
šiandien labiausiai sukrečia, jei ne katastrofos, kilusios 

iš stokos'artimo ir Dievo meilės! Kaip Pietų Amerikos 
arkivyskupas Helder Camara yra pasakęs, kad ir 
atominės bombos yra niekis palyginus su tuo vargu, 
kuris siaubia tretįjį pasaulį. Jau šiandien yra aišku, kad 
vienintelė jėga, kuri galėtų mus išgelbėti yra širdies jėga. 
Yra tik vienas frontas — pasaulio meilės frontas, į kurį 
esame šaukiami ypač mes, visi geros valios krikščionys.

Skaidri meilė — tai pats tauriausias jausmas, tai 
dieviškumo kibirkštis mirtingame žmoguje. Meilė yra 
įrodymas, kad žmogus dar nėra virtęs šaltu lavonu. Bet 
tai meilė plačios apimties, kurios poveikyje mes 
branginame Tėvą danguje ir brolį žemėje!

O, Kristau, būki mūsų širdies ir mūsų sielos 
Viešpats, kurio mes ilgimės ir kuriame viename tik 
nurimsta mūsų pakirdusi dvasia. Atverk savo gailestin
gumą ir išminties šalitinius, pašalink visa, kas mus 
skiria ar gali sumažinti meilę Tau ir vienas kitam.

Padaryk, nors šią valandėlę, laimingus mus visus — 
didelius ir mažus, kurie susirinkę draugėn ir atleidę 
vieni kitiems, atrastume ir savo kūdikystės nekaltu
mo ... O, Kristau, kuris ta savo meile pakeli ir klajūno 
sielą ir vėl jai tikrą kelią rodai, leisk mums visiems bent 
šį vakarą ir šias šventes praleisti pakilia širdimi, kad 
tyrų dvasios alsavimu galėtume pajusti kokia didinga 
šventė yra Kalėdos, koks brangus yra laikas ir koks 
prasmingas gyvenimas!

Tegu iš tolių širdys susisiekia
Ir skausme, ir ilgesy ir žody —

Tau, Viešpatie, mūsų- darbai ir siekiai, 
Tik, kad nepaklystume — kelius parodyk!

Nuoširdžiai su Jumis budėdamas,
kun. v.s.fil. Petras Butkus 

LSS Australijos rajono dvasios vadovas

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikinu mielus 
brolius, seses ir skautų rėmėjus Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos vardu.

Linkiu Jums linksmų švenčių bei asmeniško pasiseki
mo 1981-se metuose.

Kristaus gimimo šventė tegaivina mūsų tikėjimą 
Lietuvos laisvės viltimis. Testiprina sesių ir brolių ryžtą 
pasilikti tvirtais lietuviais skautaujant visados tautiškumui 
pasišventusioje Lietuvių Skautų Sąjungoje.

Budžiu!

v.s. Sigitas Miknaitis 
Liš Tarybos Pirmininkas
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1981 - LSS 
SUVAŽIAVIMAS

Metų angoje žvelgdami j ateitį, 
akimis sustojame prie mums svar
baus įvykio, 1981 m. Lietuvių 
Skautų Sąjungos Suvažiavimo. Jis 
ne tik nusistovėjusios tvarkos, bet ir 
statuto sankcionuotas, kaip koks 
greitasis traukinys jau atlekia į mus.

“Kartais net 

keista, kad 

tas laikas taip 

greitai b^ga...(<

Smagu buvo sužinoti, kad Pirmija 
jau 1980 m. pabaigoje pradėjo šiam 
įvykiui ruoštis: skaitėme, kad Su
važiavimo prezidiumo pirmininke 
yra pakviesta Detroite gyvenanti ir 
gražiai veikianti Liuda Griškelytė- 
Rugienienė.

Kartais net keista, kad tas laikas 
taip greitai bėga. Juk dar, rodos, 
taip neseniai dabartinė LSS vadovy
bė perėmė pareigas, o jau artėja 
laikas vėl rinktis, atsiskaityti ir 
išrinkti Sąjungos vadovybę sekanj- 
čioms 1,095 dienoms. Savaime su
prantama, kad vadovybėje intensy
viai besidarbuojantiems tas 
tūkstantis dienų, kaip liaudies ap
dainuoti tūkstančiai žingsnelių, 
žaibo greičiu neprabėga: darbo 
eigoje paprastai laikas slenka 
lėčiau ...

Grįžtant prie artėjančio Suvažia
vimo, to svarbaus Sąjungos admi
nistracinio įvykio, čia peršasi kele
tas pastabų.

Pirmiausia reikia tikrai pasi
džiaugti šauniai techniškai pravestu 
paskutiniu Suvažiavimu. Jo organi
zacija buvo beveik pavyzdinė. Ir 
dalyvių skaičius, beveik 700, ir 
dalyvių nuotaika, gera ir atsako- 

minga, ir rimtų kandidatų turėjimas 
įvairioms pareigoms bylojo, kad yra 
tinkama Sąjungos būklė. Čia jau tas 
Kalifornijos vadovų kolektyvas 
Suvažiavimui pirmininkavęs ir jį 
techniškai pravedęs, yra vertas 
pagarbaus paminėjimo — ypač 
dabar, galvojant apie sekantį Su
važiavimą.

Antra, suprantant, kad kores- 
pondenciniai Suvažiavimai susideda 
iš trijų dalių, kaip tai: (a) vadovybės 
pranešimų, (b) dalyvių pasisakymų 
bei siūlymų ir (c) rinkimų, ateityje 
reikia bent dalyvių pasisakymams 
skirti daugiau laiko, o tuo pačiu ir 
vietos. Tik pažiūrėkime!

Pagalvotina, ar diskusinė Su
važiavimo dalis negalėtų prasidėti 
anksčiau, pvz., dar pavasarį. Tada 
iki rudens išsamiau pagvildentume 
rimtesnius, svarbesnius siūlymus, 
gal bent dalį vadovybės pranešimų,,, 
pamatytume. Gi atėjus rudeniui, 
būtų paskelbti galutiniai praneši
mai, Kontrolės Komisijos aktai ir 
pravedami rinkimai. Paskutinis 
Suvažiavimas, pagal išleistus biu
letenius, prasidėjo 1978.X.31 d. ir 
baigėsi 1979.III. 12. Pradėjus ank
sčiau, mažesnę įtaką turės netikėtu
mai, pvz. pašto streikai, bus gana 
laiko gal net penkiems biuleteniams,

“...darbo eigoje 

paprastai laikas 

slenka lėčiau...“

o naujai išrinkti pareigūnai galės 
laiku perimti pareigas.

Čia primintina, kad 1974-1975 
m. Čikagos „Šarūno” vyčiai ėmėsi 
iniciatyvos Sąjungą „paruošti” 
tuometiniam Suvažiavimui, išleisda
mi subrendusio lygio, rotatorium 
spausdintą laikraštėlį „Šarūno 

ragą”. Laikraštėlis buvo labai pa
lankiai skaitytojų sutiktas, jo išėjo 
keli numeriai, nors LSS vadovybė 
— Taryba, Pirmija, Vyriausi Skau
tininkai didesnio dėmesio šioms 
pastangoms neparodė. Gal Sąjun
gos vadovybė susidomėtų . šiuo 
precerdentu šiandien ir suorgani
zuotų panašią ryšių ugdymo, nuo
monių apsikeitimo priemonę 1981 
m. Suvažiavimo proga?

Ir trečia: yra tikrai gaila, kad 
dabartinė padėtis mųs-yra supančio
jus tik korespondenciniuose Suva
žiavimuose.Vokietijoje ir Lietuvoje 
buvo kitaip, buvo daug geriau. 
Tačiau praktiškai įstengiant tik 
korespondencinius Suvažiavimus, 
ypatingas dėmesys kreiptinas į jų 
tinkamą suorganizavimą bei prave- 
dimą, į jų tobulinimą. Kreiptinas 
dėmesys ir į lengviau įmanomus 
rajoninius sąskrydžius kadencijos

“...Suvažiavimas
yra... pirmaeilis

Sąjungos gyvenimo
įvykis...“

bėgyje bei į dažnesnius LSS Tary
bos akivaizdinius posėdžius.

Pabaigai, Suvažiavimų bendrąją 
reikšmę susumuosime taip. Teigs- 
sime, kad po didingų Tautinių 

Stovyklų trimetiniai Sąjungos Su
važiavimai eina sekančioje vietoje 
savo vidine, dvasine reikšme. Gi 
vadovybės tęstinumo atžvilgiu, LSS 
Suvažiavimas yra pats esminis, 
vienintelis, pirmaeilis Sąjungos 
gyvenimo įvykis.

1981 m. LSS Suvažiavimas tegul 
būna dar geresnis, dar tobulįąu 
pravestas, negu bet kurie kiti, įvykę 
praeityje.

Antanas Dundzila
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BRAZILIJOS

Linksmų šv. Kalėdų Sesėms ir 
Broliams linki lietuviai skautai Bra
zilijoje.

Pas mus per Kalėdas yra toks 
pat oras, kaip ir toje vietoje kur 
gimė Kristus. Būna šilta vasara, 
dienos karštos, vakare truputį atvės
ta.

Po pietų kryžiumi vasara pra
sideda gruodžio 21 dieną. Brazilija 
yra didelis kraštas. Savo pločiu 
užima didžiausią Pietų Amerikos 
dalį ir turi įvairaus klimato. Šiau
rėje — prie pusiaujo, beveik visus 
metus būna labai karšta, bet į pietus 
jau gali būti įvairiau. Mūsų miestas 
vadinasi Sao Paulo. Jis buvo 
įkurtas šv. Pauliaus dienoje 1554 
metais sausio 25 dieną. Šiame 
mieste yra didesnė lietuvių kolonija 
Brazilijoje.

Prieš Kalėdas vietiniai žmonės, 

prekybininkai ir valdžia papuošia 
gatves specialiomis šviesomis. Žmo
nės puošia savo namuose eglutes ir 
padaro „betliejus”. Ruošiamos ir 
Kūčios, bet jos skirtingos nuo 
lietuviškųjų. Brazilai neturi tradici
nių mums įprastų 13 valgių. Jie 
ruošia gerą vakarienę su mėsa ir 
gėrimais. Prieš dvyliktą nakties 
ateina Kalėdų senelis ir apdovanoja 
vaikučius. Ir lietuviai, ir brazilai 
dvyliktą valandą nakties eina į 
mišias. Kalėdų dieną visa šeima 
susirenka kartu pietauti: tėvai, 
seneliai ir anūkai. Krikšto tėvai taip 
pat aplanko ir apdovanoja savo 
krikšto vaikus.

Mes lietuviai skautai kasmet 
ruošiame Kūčias 2 ar 3 dienas prieš 
Kalėdas. Ten susirenkame visi kartu 
su tėveliais, seneliais ir draugais. 
Mūsų mamytės paruošia trylika 

patiekalų. Mes surandame šieno, 
uždengiame juo ir baltomis staltie
sėmis stalus. Per šv. mišias visi 
kartu giedame, dalinamės plotkelė- 
mis ir tada visi valgome prie baltų, 
žvakėmis ir gėlėmis puoštų, stalų. 
Po vakarienės — pasilinksminimas. 
Ateina Kalėdų senelis, atneša saldu
mynų mažiesiems ir padalina dova
nas visiems skautams ir skautėms.

Tikrąsias Kūčias kiekvienas 
skautas-ė praleidžia su savo šeima, 
eina į Piemenėlių Mišias ir visi 
kartu gerbia užgimusį Kristų.

Kai aš buvau dar mažas, vis 
rūpinausi, kaip Kalėdų senelis galės 
įeiti, kai mūsų durys būna užrakin
tos. Pas mus nėra žiemos, neturime 
nei krosnių nei kamino ... Ir jis 
vistiek ateidavo.

Flavijus Bacevičius,
Brazilija

“...Dievui buvo 

sunku, nes jis 

buvo senas...“

KĄ MATĖ
DIEVULIS 
ŽEMĖJE

Spalio 5 d. skautai rinkosi su 
savo dviračiais prie Buckingham 
fontano Čikagoje. Dievas pagalvo
jo, kad ir jam šioje iškyloje būtų 
smagu dalyvauti. Patikrinęs savo 
dviratį, jis nusileido į- žemę ir 
susipažino su draugininku. Kai visi 
skautai susirinko, pradėjo važiuoti 
žąsele į zoologijos sodą. Dievui 
buvo sunku, nes jis buvo senas ir 
jau senai dviračiu bevažiavęs. Jis 
daug kartų krito, bet po kiek laiko 
pradėjo geriau sektis ir nuo kitų jau 
neatsiliko. Dviratininkai važiavo 
Lake Shore Drive ir po pusantros 
valandos pasiekė zoologijos sodą.

j
Ten jie matė daug įvairių žvėrių ir 
gyvačių. Beždžionių name kvapas 
buvo nekoks. Dievas ir skautai 
vaikščiojo užsiėmę nosis ir bandė 
perdaug nekvėpuoti. Po ilgo vai
kščiojimo jie išalko ir sustojo 
pavalgyti. Dievas neturėjo pinigų.

“...B ezdžioniu

name kvapas

buvo nekoks...“

Visi skautai su juo pasidalino savo 
maistą. Pavalgęs Dievas atsisveiki
no ir patenkintas išvažiavo. Jis 
džiaugėsi, kad dar yra gerų vaikų 
pasaulyje — tokių, su kuriais jis 
praleido šią dieną.

Viktoras Izokaitis, 
Lituanicos tuntas
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TARP KANKLIŲ IR GAIDŲ - GILĖ LIUBINSKAITĖ

Gilė
Chicagos Jaunimo Centro treči

ame aukšte yra Lietuvių Muzikolo
gijos Archyvas. Arcyvo direktorė 
yra maloni Illinois universiteto 
studentė Gilė Liubinskaitė. Gilė 
šiuo metu studijuoja biznio admi
nistraciją ir dirba Rush Presbyter
ian St. Lukes ligoninėje daktaro 
raštinėje. Ji priklauso Kernavės 
tuntui, yra vyresnė skautė ir Akade
minio Skautų Sąjūdžio tikroji narė. 
Šią vasarą Kernavės tunto „Kepuri
nės” stovykloje Gilė buvo iškylų 
vadovė.

Klaipėdos konservatorijos studentai 
groja rageliais.

Archyvo steigėjas
Archyvo steigėjas yra kompozi

torius prof. Juozas Žilevičius. Lais
voje Lietuvoje jis vasaros metu su 
savo studentais keliaudavo po 
kaimus ir rinkdavo liaudies instru
mentus. Tuo metu gimė aręhyvo 
mintis. 1924 metais muz. Juozas 
Žilevičius suorganizavo Pirmąją 
Dainų šventę Lietuvoje. Už penkių 
metų su savo šeima išvyko į JAV ir 
apsigyveno Elizabeth, .New Jersey. 
Kartu su profesorium pasiekė šį 

kraštą ir jo gausūs rinkiniai. Gyven
damas JAV jis be pertraukos rinko 
gaidas, biografijas, plokšteles, nuo
traukas, įvairius muzikos instru
mentus ir kitą muzikologinę meį- 
dži'agą. Prof. Žilevičiui 
vargonininkavo, parašė Vytauto 
Didžiojo kantatą bei kitus muzikos 
kūrinius ir buvo veiklus lietuvių 
visuomenėje. 1930 m. Carnegie 
Hall, New Yorke, įvyko rytinio 
pakraščio lietuvių dainų šventė, 
kurios vyriausiu dirigentu buvo 
Juozas Žilevičius.

Archyvas
1961 m. prof. Žilevičius Chica

gos lietuvių jėzuitų namuose atidarė 
Lietuvių Muzikologijos Archyvą. 
Kai atsirado laisva patalpa Jaunimo 
Centre, 1972 m. dauguma archyvo 
medžiagos ten buvo perkelta. 1974 

Gilė Liubinskaitė su vienu iš daugelio Muzikologijos Archyvo eksponatų.

m. prof. Žilevičius paruošė „Ameri
kos lietuvių muzikos enciklopediją: 
muzika, teatras ir šokis”. Šiame 
darbe jam padėjo skautės — s. L 
Šerelienė ir ps. D. Gierštikienė. Iš 
jaunimo prisidėjo si. Nora Šerelytė, 
kuri pasiūlė savo draugei — kitai

Prof. Juozas Žilevičius '■

skautei — Gilei irgi įsijungti į tą 
įdomų darbą. Užbaigus projektą, 
Gilė liko dirbti ir toliau archyve, o 
jai į pagalbą atėjo Stefa S t mbyte ir 
Loreta Lingytė.

1977 m. Gilė perėmė visą archy
vo administraciją. Ji tvarkė kores-
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pondenciją, iždą ir visaip padėjo 
prof. Žilevičiui. 1979 m. profesorius 
išvyko pas savo dukrą į Baltimore, 
kur jis dabar gyvena senelių na
muose. Išvykus prof. Žilevičiui, 
archyvo direktoriatas išrinko Gilę 
Liubinskaitę nauja archyvo direk
tore.

Šiais metais visa likusi medžiaga 
jau buvo perkelta iš tėvų jėzuitų 
namų j Jaunimo Centrą. Gilės 
didžiausias dabartinis darbas yra 
archyvo perorganizavimas ir sutvar
kymas. Jai padeda jos brolis Tauras 
ir Stefa Stirbytė. Gilė palaiko ryšius 
su laisvojo pasaulio lietuvių muzi
kais ir renka muzikologijos medžia
gą. Labai daug archyvu naudojasi 
muzikos studentai, kurie turi rinkti 
medžiagą savo dizertacijoms. Taip 
pat muzikai ir kompozitoriai nau
dojasi archyve laikoma informacija. 
Archyvu buvo pasinaudota ir 
ruošiant šiais metais įvykusią Šeštą
ją Tautinių Šokių šventę. Net iš kitų 
kraštų ateina laiškai su įvairiais 
prašymais.

Gilė
Gilė sako, kad ji didžiuojasi 

galėdama dirbti tokį darbą. Ji myli 
profesorių sakydama, kad jis buvo 
kaip jos senelis. Gilė nori, kad 
archyvas ir toliau stipriai gyvuotų, 
kad garsėtų jo vardas, kad jis galėtų 
dar daugiau pasitarnauti lietuvių 
visuomenei. Nusišypsojo sakydama 
— „archyvas yra kaip mano vaikas 
ir nėra lengva su juo dirbti”. Darbas 
archyve pareikalauja labai daug 
laiko, dar vis labai trūksta lėšų ir 
pagalbininkų įvairiausių darbų atli
kimui.

Gilė planuoja per dvejus metus 
įsigyti bakalauro laipsnį biznio 
administracijos ir prancūzų kalbos 
srityse. Vėliau nori tęsti mokslą ir 
įsigyti magistro laipsnį. Šiuo laiku 
aktyviau veikia su skautais akade
mikais. Vėl maloniai nusišypso — 
„aš dar priklausau Kernavei, bet 
aktyviau ten dirbsiu, kai savo vaikus 
turėsiu”.

rv

Ir senus ir naujus dokumentus, 
spaudos iškarpas Gilė tvarkingai 
sudeda į knygas.

Pasakykite, kuriame pasaulio 
krašte neužtiksime savo tautiečio? Ir 
dar pridėkime — brolio ar sesės? 
Todėl nenuostabu, kad chicagietis 
br. GINTAUTAS BŪTĖNAS dve
jus metus Filipinų žemę mindžiojo. 
Ne prievarta jis ten buvo išgabentas 
ir ne nuotykių ieškoti ten keliavo, 
— jis savanoriškai įstojo į Taikos 
dalinius (Peace Corps) ir buvo 
paskirtas į tą egzotišką šalį.

Toli nuo šeimos, draugų, nuo 
įprastos lietuviškos aplinkos būda
mas, šis jaunuolis rado būdą su
pažindinti savo naujuosius pažįsta
mus su Lietuva ir pristatyti save, 
kaip lietuviškos kilmės amerikietį.

Grįžo brolis Gintautas į Chicagą 
Velykų dieną. Ir vėl savųjų tarpe! 
Tačiau dvejų metų visai skirtingo 
gyvenimo patirtis ir įspūdžiai tokie 
ryškūs, kad kelias atgal, į Filipinų 
salafi atrodo, tebėra tik per „ak-

TOLIAI VILIOJA
mens metimą". Pasekime jo kelią. 
(Red.)

Prieš 2 1/2 m. Gintautas įstojo į 
Taikos dalinius ir buvo paskirtas 
pareigoms į Filipinus. Ten jis 
darbavosi JAV Prekybos ministeri
joje — buvo smulkios prekybos 
patarėju (Ministry of Industry — 
Small Business Advisory Center). 
Tai Filipinų valstybinė agentūra. 
Jam teko važinėti po 5 Filipinų 
krašto provincijas ir patarinėti 
prekybos įmonėms'kaip sėkmingiau 
tvarkytis. Jei pasitaikydavo techniš
kų problemų, jis turėdavo jas 
išspręsti, k.a.: parūpinti paskolas iš 
bankų ir kt.

Filipinų kalba turi 5 pagrindines 
ir 72 antraeiles tarmes. Gintautas 
norėjo suartėti su vietiniais — 
geriau juos suprasti, todėl išmoko 
vieną iš tų tarmių „suvwano” (cehtr. 
Filipinų tarmė).

Jo bendradarbiai žinojo, kad jis, 
šalia amerikiečio, yra ir lietuvis. 
Gintautas su pasididžiavimu tai 
jiems aiškindavo. Kiti net įsisąmoni
no, kur yra jo gimtasis kraštas — 
Lietuva. Filipiniečiai jį vadino Gint. 
Net ir jo pavardę bendradarbiai 
ištardavo taisyklingai, nes jiems ji 
skambėjo ispaniškai! Draugiškumas 
išliko: Gintautas su kai kuriais iš 
savo naujųjų pažįstamų tebesusi- 
rašinėja.

— Keisčiausia man buvo pri
prasti prie jų gyvenimo stiliaus, — 
pasakoja jis. — Filipiniečiai labai 
nemėgsta vienišumo (gal dėl to, kad 
gyvenimo sąlygos nepalankios — 
gyvena jie labai susikimšę — net po 
8 žmones vienam mažam kamba
ryje).

Visi labai religingi. Daugelis net 
kas vakarą eina į bažnyčią — 
dažniausia grupėmis. Įgimtas jų
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draugiškumas pasireiškia įvairiais 
būdais, pvz., Gintui vienam besė
dint restorane, būtinai kuris nors iš 
vietinių atsisės prie jo ir ims 
kalbinti, teirautis.

— Dažnai man tas įkyrus drau
giškumas net nusibosdavo, — prisi
mena Gintautas. — Na, valgis 
svarbus dalykas. Bet šiame krašte 
valgiaraštis, reikia pasakyti, pra
sideda ir baigiasi ryžįais. Pusry
čiams'’— kiaušinienė su ryžiais, 
pietums — kiauliena arba žuvis su 
ryžiais, vakarienei — žuvis ar 
vištiena su . . . ryžiais. Da> gauda- 
vom sriubos. Pradžioj, gyvendamas 
vietinių šeimoje, o vėliau pats 
maitindamasis, išmokau sau pasiga
minti ryžių filipinietišku būdu. 
Valgyklas čia paprastai laiko šei
mos. Įėjęs į valgyklą, eini prie stalo- 
bufeto, kur stovi kokie penki 
puodai su įvairiais patiekalais. 
Valgiaraščio nėra; patiekalus apžiū
rėjęs, apsisprendi ar liksi čia valgyti.

— Filipiniečiai yra mažo ūgio 
žmonės. Gintautas yra 6 pėdų 3 
colių aukščio — tikras milžinas 
palyginus su tais mažučiais (ten 
vyrų ūgio vidurkis apie. 5 pėdos 5 
coliai, moterų — 5 pėdos 3 coliai). 
Vaikai net po 15-20 kartų per dieną 
pribėgę šokteldavo į viršų, kad

“...Gintautas yra

...milžinas 

palyginus su

tais mažučiais...“

paliesti jo galvą ir palyginti ūgius. 
Dėl savo aukšto ūgio Gintautas 
buvo mielai kviečiamas į kiekvieną 
krepšinio komandą. Beje, filipi
niečiai labai mėgsta žaisti krepšinį.

— Mane labai stebino ir jaudino 
didelė pagarba vyresniesiems, ko čia 
mes neįpratę matyti. Filipinų kul
tūroj senas žmogus yra labai gerbia
mas. Seneliai ten niekad negyvena 
vieni, bet kartu su visa šeima — visi

Milžinas ir nykštukas — Gintautas Butėnas su savo viršininku filipiniečiu.

vienam kambary ar mažam namely.
Filipiniečiai darbštūs, bet mate

rializmu nepersiėmę, nes nėra tur
tingi. Jie nesuka galvos kaip įsigyti 
automobilį, radiją ar televiziją.

— AR BUVO TEN KUR 
NORS LIETUVIŲ? KOKIE BUVO 
TAVO RYŠIAI SU MAERIKA, 
SAVIŠKIAIS, DRAUGAIS? — 
klausiu.

— Nustebau sužinojęs, kad ten 
esama dar vieno lietuvio — Ro
mualdo Vildžiaus. Jis Maniloje 
gyvena jau 15 m.; įsteigė ten 
inžinerijos firmą ir puikiai verčiasi.

Geriausias ryšininkas su pasau
liu man buvo „Draugo” dienraštis 
(nors jį gaudavau po 3 mėn.). Iš jo 
ir apie aną tautietį sužinojau. Iš 
„Draugo” daugiau sužinodavau 
apie gyvenimą Chicagoj negu iš 
laiškų. Jie ateidavo retai, ypač 
antraisiais mano tarnybos metais. 
Taigi ryšio su saviškiais nedaug 
tebuvo. Ypač pirmosios Kalėdos 
buvo liūdnos: Kūčių vakarą nuėjau 
į Bernelių mišias ir grįžau namo. 
Kalėdų dieną paskambinau į Ameri
ką, pasikalbėjau su šeimos nariais. 
Antraisiais mano tarnybos metais 
susipažinau su daugiau draugų. 
Kūčių vakarą visi kartu valgėme 
vakarienę, bet, žinoma, be jokių 
tradicijų. Bendrai, švenčių metu 
žmogų, esantį toli nuo savųjų, 

suima stiprus ilgesys. Mano atveju 
to ilgesio negalėjo išblaškyti net ir 
puikus oras — 90 laipsnių ’tempera
tūra Kalėdų metu! . .■— baigia savo 
netolimos praeities prisiminimus 
Gintautas.

Čia tektų pridurti jo nuomonę: 
lis labai rekomenduotų kiekvienam 
ryžtingam jaunuoliui įstoti į Taikos 
dalinius, nors ir žinant, kad tai 
savanorio darbas ir jokio atlygini
mo už jį negauni. Idealistui žmogui 
šis darbas yra tam tikra dvasinė 
nauda. Na, reikia pripažinti, kad 
pirmieji 6 mėnesiai yra gana sunkūs; 
nelengva priprasti, nes ir maistas ir 
klimatas labai skirtingi. Tačiau, 
Gintauto siūlymu, reikia nenusimin
ti, turėti kantrybės, ištvermės — 
palaukti, kol liūdnos valandos 
praeis. Juk visuomet po .audros 
padangė skaisčiau sušvinta! G. 
Būtėnas nesigaili, kad Filipinuose 
praleido dvejus savo jaunystės 
metus (išvažiavo jis ten, būdamas 24 
m., ką tik baigęs Illinois universite
tą).

Pilnas retų įspūdžių ir įdomių 
nuotykių prisiminimuose vėl grįžo 
jis į aną draugišką kraštą ir mielai 
dalijasi įspūdžiais su SKAUTŲ 
AIDO skaitytojais.

Kalbėjosi fil. Raminta Jelionytė
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„TUČ TUOJAU” . . . 
(„Antrąją Šiaurės 

Pašvaistę” prisiminus)
Romuvos atšlaitėse garsiakalbis 

trenkia kariškus maršus ir liūliuoja 
lietuviškas daineles. Staiga posmai 
pertraukiami.

— Visi į valgyklą! Pietūs ant 
stalo . . . šąla . . . Tųč tuojau! . . — 
nuskamba „Antrosios fiąurės Pa^- 
švaistės” viršininko ps. Mariaus 
Rusino balsas.

Per balaites, per šlapią žolę, 
purvinais takeliais neria sk. vyčių, 
vyr. skaučių, budžių ir gintarių 
sąskrydžio dalyviai. „Tuč tuojau” 
— taškosi ir skuba lįsti po plačiu 
stogu, po kuriuo čia viskas dabar 
vyksta, nes lietutis tai iš vienos, tai 
iš kitos pusės vis purškia, čeža, o tas 
griaustinis ateina vis iš tos pačios 
vietos — tai kalnas, apaugęs aukš
tais klevais. 50 sesių ir brolių po 
Arūno maldos rimtai kerta kalaku- 
tiįenią — tikrą, su kimšalu ir visais 
kitais priedais, visai kaip namie. 
Tuzinas vyr. skaučių Birutės dr-vės 
sesių pasirūpino, kad jis toks būtų. 
Po tokių pietų stovyklautojai ramiai 
galėjo diskutuoti apie tinkamų 
žmonių parinkimą. Kalakutas tai 
įrodė. Brolio Česlovo pasakytoms 
priešpiet mintims geresnio pavyz
džio nebereikėjo ieškoti. O po tokių 
pietų ir tas lietutis atrodė prasmin
gesnis. Ir apie prabėgusios dienos 
programą pagalvoti geriau sekėsi. 
Ak,, tas sesės Aldonos paruoštas 
vaidinimas „Molis”! . . Juo gi 
pradėtas sąskrydis ... ir tūč tuojau, 
punktualiai . . . Tuos juokingus 
dialogus skaitė Vida, Marius, Arū
nas ir Česlovas. Juokai raitė jauni
mą, o akys spindėjo pasitenkinimu. 
Tas kažkoks iš Kanados į Lietuvą 
grįžęs Tony su savo anglų-lietuvių 
kalbos mišraine — buvome gi mes 
VISI. Užtat ir įdomu, ir per ašaras 
juokinga ... Ir kas po to vaidinimo 
dėjosi — taip pat nebuvo sunku 
prisiminti. Tik jau tie dalykai 
reikalavo įsitempimo, susikaupimo.

„Antrosios Šiaurės Pašvaistės" vėliavų aikštėje.
Sąskrydžio dalyviai-ės Romuvos Nuotr. A. Šeškaus

„Antrosios Šiaurės Pašvaistės" vi
ršininkai Birutė Dilkutė-Batraks ir

Brolio Česlovo pašnekesys, svečio 
psichologo Rimo aiškinimai — ak, 
tai jau tikra smegenų mankšta!

Lietutis dingsta. Be abejo, galin
gasis komendantas Edis įsakė jam iš 
Romuvos pradingti, nes laikas 
vėliavas leisti. Ir tikrai, vėliavas 
nuleidus, jis vėl sugrįžo. Bet dabar 

ps. Marius Rusinas.
Nuotr. A. Šeškaus

jau visi išsižioję salėje klausėsi labai 
įdomių brolio Viliaus pasakojimų 
apie keliones po Kanados šiaurę 
upėmis ir kažkur sausuma, kur dar 
ir liepos mėn. sniego kiek nori. Na, 
tas mūsų keliautojas Vilius — retas 
paukštis. Skautybės be kelionių jis 
neįsivaizduoja. Pagaliau — vėl
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Keti nustojo lietus ir nebebuvo 
pašnekesių ir diskusijų . . . Nuotr. A. Šeškaus

Kun. Birutės vyr. skaučių d-vės dalyvius (ypač viršininkus, žiūr. 
sesės, gerai maitinusios sąskrydžio nuotrauką).

apdžiuvo dangus. Sesės Brigitos 
šlapių malkų laužas užsidegė. Eski
mus suvaidino Worcester’io sesės su 
broliu Eduardu. Dainos skambėjo ir 
be akordeono. Ko gi daugiau? O tie 
naktipiečiai sujungė visus, tiesiog 
sulipdė.

Kaip ir tinka; sekmadienis 

pradedamas rimta sesės Rasos 
paskaitėle apie lietuvių kalbos 
vartojimų jaunimo tarpe. Jauno 
jaunam žodžiai krinta kitaip, matai, 
kad j gerą dirvą . . . Gal būt? ir Tuč 
tuojau ... O po to tasai simpoziu
mas (svarstybos) buvo jau labai 
šakotas ir rimtą dėmesį sukėlęs. 

Broliui Algiui Senkui moderuojant, 
kalbėjo dr. Rimas Petrauskas, 
skautininkai Česlovas Senkevičius, 
Eduardas Meilus ir Dalia Dundzi- 
lienė. Svarstyta apie jaunuosius 
vadovus ir jų siekimus. Diskusijos 
buvo gyvos, kalbėtojų netrūko. 
Žodžiu — ir tas pasisekė. O 
labiausiai buvo apsidžiaugta, kad 
dangus visai nušviesėjo. Saulė ėmė 
kepinti aikšteles ir nugaras dalyvių, 
kurie po visų^paskaitų, paskaitėlių 
pagaliau ir TUC TUOJAU galėjo 
smagiai ir skautiškai pažaisti miške 
ir vandeny. Žinoma, tai buvo geras 
ir vienintelis atlyginimas už sėdėji
mą pusantros dienos prie diskusijų. 
Y pač visus ir visas gaivino užsiėmi
mai Fox ežere, kur laimėjimai 
priklausė nuo orientacijos, jėgos ir 
Tuč tuojau supratimo . . . Bet ir 
pralaimėję lygiai vienodai galėjo 
niurkintis maloniame vandenėly . . .

Stovyklos viršininke Birutė 
Dilkutė-Batraks po vėliavos nulei- 
domo visus sąskrydžio dalyvius 
užrištomis akimis nuvedė j pamaldų 
vietą, kur jau laukė kun. Liudas 
Januška, O.F.M. Brolio N. Batraks 
gitara, mėgiamos giesmelės, naktyje 
dingstanti prieblanda, žvakučių 
šviesos ežero paviršiuj ir šmaikštūs 
šikšnosparniai virš pamaldų daubos 
- tai paskutinio vakaro paveiksliu

kas. Jis be rėmų ir gali užlieti ir 
tuos, kurie negalėjo dalyvauti šiame 
įdomiame sąskrydyje. O jau Darbo 
Diena buvo liūdna — teko nuleisti 
vėliavas, krauti kuprines į automo
bilius ir tiesti kairiąsias rankas 
atsisveikinimui. Pusšimtis dalyvių 
suartėjo, išsinešė glėbius minčių ir 
siūlymų, išsinešė naujų draugysčių. 
Nei lietus, nei kiti nepatogumai 
nebegali užstelbti prisiminimų. 
„Tuč Tuojau” skamba ausyse. 
Maršai. Dainelės. Ir kvepia lietumi 
permirkusi Romuva ...

Vienišas V anagas
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Stovykloje visų maloniausias 
užsiėmimas yra rašyti į laikraštėlį. 
Teisingai? Ne. Vienas iš mėgsta
miausių? Vėl ne. Toks užsiėmimas, 
iš kurio dauguma labai nori išsisuk
ti? Maždaug taip. Ne tik stovylįjose, 
bet aplamai, atrodo, spaudos dar
bas daug entuzijastų nepritraukia. 
Tą galiu asmeniškai tvirtinti, nes j 
„Skautiškos šienligės” skyriaus 
klausimus daug savanoriškų atsaky
mų nesu gavusi. Taigi, šį mėnesį 
pasvarstykime mūsų dabartinius 
santykius su spauda.

Ar jūs dalyvaujate (rašiniais, 
nuotraukomis ir pan.) bet kokioje 
lietuviškoje spaudoje? Kodėl? Ir 
kodėl ne? Pavyzdžiui: ar jūs galvo
jate, kad lietuvių kalba per silpna, 
ar nėra laiko, gal nėra apie ką

KODĖL „NESISPAUDŽIAM” Į
rašyti, o gal visų jūsų minčių kas 
nesutiks spausdinti? Jūsų nuomone 
— ar būtų įmanoma šiais laikais 
tiems, kuriems patinka spaudos 
darbas, turėti profesiją lietuviškoje

“...kaip ilgai 

lietuviškoji spauda

...čia egzistuos?“

(žurnalistikoje, o ne tik kartas nuo 
karto ja užsiimti?

Taip pat įdomu, kaip jūs verti
nate dabartinę lietuvišką spaudą. Ar 
jūs iš vis ją. skaitote? Ar spauda 
atlieka kokius nors svarbius uždavi-

SPAUDĄ?
nius, ar ji tik egzistuoja, kad 
„spauda egzistuotų”? Ar mūsų 
spauda gyva, turinti reikšmės daba
rčiai, ar joje tik aidi kokios pasenu
sios idėjos?

Pažiūrėkime į SKAUTŲ AIDĄ. 
Ar jūs kada nors perskaitote 
straipsnius. Ar jų rūšis tinkama? Jei 
ne, tai kas būtų įdomiau ar svar
biau? Kas SKAUTŲ AIDE yra 
gerai ar negerai?

Pagaliau, kaip ilgai lietuviškoji 
spauda dar čia egzistuos? Dešimt 
metų? 20? 50? Ar iš viso yra vertąją 
rūpintis ir išlaikyti? Ar tai sudarytų 
kokį nors skirtumą junjs asmeniš
kai?

gr

J rugsėjo mėn. klausimą apie 
alkoholį yra gauta pasisakymų. Čia 
pakartojame kai kuriuos klausimus 
ir duodame prisiųstus atsakymus. 
AR JŪSŲ VIENETO STOVYK
LOSE GERIAMA? JEI TAIP, 
KOKIOS PRIEŽASTYS?
* Žmonės geria, nes nori gerti.

“...Mes gėrėm 

smagumui... — 

būną linksmiau...“

* Mes gėrėm smagumui. Kai 
susieini su draugais — būna links
miau.
* Taip, mūsų stovykloje geria, bet 
draugiausia vyresnieji.
* Geria dauguma vyresnieji berni
ukai. Nežinau kodėl. Gal kad turi 
atostogas be tėvelių?

* Mūsų stovykloje jei geria, tai 
galvoja, kad bus linksmesni.
* Aš manau, kad žmonės geria, 
nes nori užsimiršti, arba jiems yra 
skanu, o gal todėl, kad nenori būti 
„oddball”.
AR ALKOHOLIO NAUDOJI
MAS YRA LIETUVIŲ GYVENI
MO BRUOŽAS?
* Dauguma atsakymų yra trum
pas „taip”;
* Mūsų liaudies dainose alkoholis 
nors ir minimas, bet sakyčiau, 
džentelmeniškai, beveik romantiš
kai. Liaudies dainos alkoholizmo 
patologijos mūsų kultūroje necha
rakterizuoja. Istoriškai faktinė Va
lančiaus kova prieš belaikį gėrimą ir 
liaudies dainų užuominos daug 
bendro gal ir neturi.

Kitos mūsų dainos — „Kram- 
bambuliai” ir t.t. — alkoholį da
giau pajuokia ir jo neprotegudja, 
nors yra, aišku, ir visai kitokių 
dainų. Taigi ir „Studentų princo” 
operetėje randame puikiai išpildytą,

“...alkoholis...

minimas... beveik

romantiškai...“

žavią gėrimo mizansceną, kuri 
niekam blogo nedaro, o tik sukelia 
juoką ir džiugesį. Net ir mūsų 
Bažnyčios kodeksai senesniais lai
kais tos operetės tur būt nebandė 
cenzūruoti.

Grįžtant prie alkoholio ir realiai 
geriančių lietuvių, reikalas truputį 
rimtesnis. Visų pirma čia gal reikėtų 
paryškinti, kad šiaurės Europos ar 
Amerikos gyventojų, lietuvių dietoje 
alkoholis aiškios vietos neturi. Bet 
jis turi labai aiškiai užimamą vietą 
kitų kraštų gyventojų mityboje — 
pav., bibliniuose kraštuose, Italijoje, 
Prancūzijoje. Girdėjau, kad Kristu
po Kolumbo įgulos davinyje buvo
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net po 2.5 litro vyno vyrui kasdieną 
(— sako, virškinimui reguliuo
ti . . .). Bet, prisipažinsime, lietuviai 
išgeria — tai mūsų visuomeninis 
reiškinys, šienligė.

Antanas Dundzila

AR STOVYKLOSE GALIMA 
GERTI SULAUKUS LEGALAUS 
AMŽIAUS, AR VADOVO-ĖS PA
REIGŲ?
* Aš manau, kad stovykloje netu
rėtų gerti nei vadovai, nei jaunimas.
* Galvoju, kad stovyklose neturė
tumėm I gerti. Mes važiuojame j 
stovyklą atsikvėpti nuo miesto. 
Dainos su tokiais žodžiais kaip „I 
want some rum” būna tik linksma 
dainuoti. Bet jei yra toks dalykas 
kaip legalus amžius, tai, jo sulau
kus, žmogus turi teisę gerti.
* Jei esi tinkamo amžiaus — gali 
gerti, bet nereikia pasigerti!

* Stovyklose niekada neturėtu
mėm gerti. Vadovai turi duoti 
jaunesniems pavyzdį. (Tokie atsaky
mai buvo keli. Red.)
* Sulaukus legalaus amžiaus, 
žmogus turi teisę daryti kaip jis 
supranta.
* Skautų užsiėmimuose alkoholi
niams gėrimams neturėtų būti vietos 
nei pas mažus, nei pas „didelius”. 
Deja, kartais geriama. Čia jau 
sutinkame keistą, prastą anomaliją. 
Ypač gaila, kad C2H6O kartais 
įsiskverbia ir į mūsų tradicijas; 
mano paties skauto vyčio įžodžio 
apeigose buvo alus, nežiūrint jau 
subrendusio kandidato gerai žino
mos pažiūros tuo reikalu.

Pastaba apie studijas, kurios 
parodė, kad jaunimas geria pagal 
tėvų, visuomenės priimtas normas, 
yra taikli, bet ir ji ne be išimčių. Juk 
jaunimas kartais priešinasi vyresnių

jų įtakai įvairiais „revoliucijų” 
būdais. Gal šiame klausime jis būtų 
papildomas „asmeninės disciplinos” 
būtinybe ar bent pageidavimu?

AD

SKAUTIŠKOS ŠIENLIGĖS 
redakcija laukia jūsų pasisakymų ir 
sekančiais Skautų Aide tilpusiais 
klausimais: „Jaunas, tai ir kvailas”, 
„Žygiui ruoškimės” ir šio numerio 
tema t,Kodėl nesispaudžiame . . .”

Skautiškas ačiū atsiliepusiems į 
pirmąją temą apie alkoholį.

SKAUTIŠKOS ŠIENLIGĖS 
klausimais prašau rašyti 
v.si. Gintai Reųieikytei 
1820 Chicago Ave. 
3013 Allison 
Evanston, III. 60201

JAUNOJO VADOVO
SIEKIMAS 

(Minčių santrauka 
sąskrydžio simpoziume)

Pirmiausia aptarkime ir priei
kime bendros išvados klausime: 
KAS IŠ VISO YRA VADOVAS? 
— Skautybės įkūrėjo lordo Baden- 
Powell’io ir jo tolimesnių pasekėjų 
supratimu ir vėliau viso pasaulio 
skautų priimta definicija — VADO
VAS yra VYRESNYSIS' BROLIS 
jaunesniam. Šitoji definicija nėra 
pasikeitusi nė iki šių dienų. Ką 
norima tuo teiginiu pasakyti? Pir
miausia — kad skautai esame 
VIENA ŠEIMA, kurioje bendrauja 
TIK broliai (Seserijoj sesės). Nėra 
.viršininkų, nėra pavaldinių. Ir pats 
žodis BROLIJA jau rodo kertinius 
mūsų sistemos akmenis. Vienos 
PLAČIOS ir net TARPTAUTINĖS 
ŠEIMOS IDĖJA skautų sąjūdį 
padarė visuotiną ir išskiriantį iš kitų 
organizacijų, kurios, nors ir panaši
us tikslus turėdamos, savo meto
duose ir forma labai skiriasi nūo

„ Žodžiai pamoko, pavyzdys patrau
kia”. Kanados rajono ' Vadeivė s. 
Liuda Gvildienė kartu su jaunimu 

skuta pietums bulves.

Nuotr. K Bacevičiaus
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skautybė^.
Dabar — Koks gi to VADOVO 

ar vyresniojo brolio tikslas. Ko jis 
siekia? Kaip tai apibrėžti? — Daly
kas yra paprastas teoretiniu suprati
mu, BŪTENT, — JEI SAKOME, 
KAD VADOVAS YRA VYRES
NYSIS BROLIS JAUNESNIAM, 
TAI JO, to vyresniojo brolio 
TIKSLAS YRA PADĖTI JAU
NESNIAM savos skautiškos šeimos 
nariui. PADĖTI — ir tai dėl to, kad

“...Tolimesnis

Jaunojo vadovo

tikslas yra...

TAPTI vyresniu...“

skautybė pastatyta ant savarankiš
kumo pagrindo berniukų, kurie 
sudaro skiltis,
skautybė užsimojusi ugdyti gerus 
piliečius, leidžiant vaikams jau nuo 
pat mažens per gyvenimą gamtoje, 
nagingumą, fizinį lavinimą ir susilie
jimą draugystėn, vykdant geruosius 
darbelius (tai skilties dvasia), skau- 
tybės sistemoje vengiama tiesioginio 

„NEGALIMA”, o vietoj to per 
uždavinius ir žaidimus berniukai 
kreipiami POZITYVIA linkme, kur 
viskas pasidaro „GALIMA”.
Todėl tokioje sistemoje bet koks 
viršininkavimas ar grynas „bosavi- 
mas” nesiderina. Jei toks yra — jis 
tik kenkia ir iškreipia pačią sistemą. 
Užtat VADOVO, to vyresnio brolio 
tikslas ir tėra jaunesniam PADĖTI, 
o ne būti jo „bosu”.

Tolimesnis jaunojo vadovo tiks
las yra — TAPTI vyresniu, kad 
galima būtų plačiau ir giliau savo 
pagalbą teikti ir per tai ruoštis 
dirbti jau pačios SKAUTYBĖS 
GEROVEI, kas pasižadama, gau
nant žaliąjį kaklaraištį. Tačiau to 
tolimesnio ir labai idealaus tikslo 
jaunasis vadovas nejaus, jei nebus 
pakankamai susipažinęs su skauty- 
bės idealais ir metodais, jei nebus 
pamilęs savo skautiškos šeimos, 
kuri jau ne vienam yra tapusi jo 
ANTROJI ŠEIMA.

Jei tikrieji tikslai jaunajam 
vadovui ne visai suprantami ar visai 
nepažįstami — tada jis susikuria sau 
kitus tikslus, kad kuo nors pagrįstų 
savo priklausymą organizacijai. Ir 
tų tikslų tada pasidaro begalės. Jie 
nėra aiškūs, nepastovūs, keičiasi 
pagal reikalą valandomis, dienomis 

ar savaitėmis . . . Stovykloje, pa
vyzdžiui, jie vienokie, mieste jau 
kitokie, savo vyčių būrelyje vieno
kie, kur nors prie laužo jau kitokie; 
nevedusiems vienokie, o jau vedu
sioms kitokie ir t.t. ir vis skautybės 
vardan . . . Bet tokia tikslų maišatis 
organizaciją pastato padėtin, kur 
atrodo jau JOKIŲ TIKSLŲ ar 
bendrų siekimų nebėra. Kiekvienas 
sau individualiai graibsto tai, kas 
jam tą dieną patinka, kas apsimo
ką ... o pačiai organizacijai gresia 
nupešiotos žąsies likimas . . .

Savaime suprantama, kad jau
nasis vadovas nori iš skautybės ką 
nors gauti ir sau. Tai natūralu. To 
nori ir vyresnieji vadovai. Bet ir vėl 
BET. TIE VISI ASMENINIAI 
NORAI NETURĖTŲ VIRSTI 
TIKSLAIS. Daugiausia jie galėtų 
būti tam tikrais „atlyginimais” už 
visas pastangas skautybėje dirbant.

Todėl jei tikrieji tikslai ir sieki
mai įgyja pakaitalus — mes kaip 
vadovai pro šalį šauname. Pavyzdys 
— stovykla. Jei esi joje vadovas, 
turi kokias pareigas, TAI PIR
MIAUSIA jas turi gerai atlikti (to 
reikalauja ir GELEŽINIS įstatas), o 
tik paskui rankioti tuos „atlygini
mus” — ir tik taip ir tada, jei jie

Toronto Šatrijos tunto paukštyčių nė ir adjutante V. Šernaitė.
vadovės: draugininke ps. A. Saplie- Nuotr. S. Varankos

“...pareigas...

turi gerai atlikti...“

suderinami su skautiškais įstatais, 
stovyklos tvarka ir iš viso skautišku 
elgesiu.
IŠVADA: Jaunojo vadovo siekimas 
turi būti: — tapti vyresniuoju, — 
kaip galima daugiau padėti jaunes
niam broliui.
SVARSTYMUI:

1) Ar dabartinėse sąlygose įma
noma tai padaryti?

2) Ar jaunimas turi pakankamai 
noro ir ryžto siekti tikrųjų tikslų?

3) Jei ko nors trūksta jaunimui 
— tai ko? . . .

v.s. C. Senkevičius
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STEBUKLINGASIS
SKAUTŲ AIDAS

Nuo 1923 m. SKAUTŲ AIDAS 
lanko savo skaitytojus. Nebedaug 
beliko gyvų liudininkų, kurie virpanr 
čia širdimi laukdavo Skautų Aldo 
ir būdavo laimingi jį gavę. Susirink
davome po obelimi, susėsdavom, o 
geriausiai skaitantis mums skaityda
vo iš jo žodžius, tiesiai pataikančius 
skautukui į širdį. Per 57 metus daug! 
vandens nubėgo upėmis, daug 
debesų nuslinko dangumi. Mes, 
Skautų Aido skaitytojai, suaugome, 
subrendome į skautų vadovus ir 
nusenę rengiamės keliauti į Dausas. 
Tuo metu Skautų Aidas lipo į 
kalnus — švietė kaip švyturys mūsų 
skautiškame gyvenime ir nusileidęs į 
pakalnę, tyliai lankė skautų namus. 
Kartu su gyvenimu Skautų Aidas 
—— . , .... ...

“...per 57

metus daug 

vandens nubėgo 

upėmis ...“

keitė savo išorę, kartais nėt suklup
damas tolo nuo skautuko minčių, 
kartais pasidarydavo mažiau įdo
mus jaunimui, bet visada pasiliko 
skaisčiu SKAUTŲ AIDU.

Sakau „skaisčiu”. Mielas skaity
tojau, sustokime vienai akimirkai ir 
pažvelkime į mūsų leidinį iš arčiau. 
SKAUTŲ AIDAS visame pasaulyje 
yra vienintelis skautų žurnalas 
neturintis reklamų. Jis neturi para
mos iš prekybininkų. Skautų Aidas 
yra išlaikomas pačių skautų, vado
vų ir bičiulių. Nėra pasaulyje kitos 
tautos, kuri įstengtų nenuilstamai 
remti savąją spaudą. Skautų Aidas 
yra spalvingas ir patrauklus. Mūsų 
broliai latviai, estai, ukrainiečiai irgi 
bandė, bet jų žurnalai buvo leidžia
mi vienos spalvos ir po kiek laiko 
kaikurie iš jų suklupo. Net turtingas 
kraštas kaip Amerika, neišleidžia 

žurnalo kaip Skautų Aidas. Jie turi 
„Boys Life” — spalvingą žurnalą, 
persunktą įvairiomis reklamomis ir 
prekybiniais straipsniais. Be to, 
jame nėra jokių nuotraukų iš 
vietovių bei vienetų gyvenimo. 
„Boys Life” turi vieną gerą skyrių; 
vadovų lavinimo skyrių. Aš apgai
lestauju, kad Skautų Aide tokio 
skyriaus nėra. Pasitaiko vienas kitas 
straipsnelis, kaip spindulėlis pro 
debesis prasiveržia į vadovo širdį ir 
vėl dingsta. Todėl nenuostabu, kad 
jauni vadovai kartais nepasistengia 
Skautų Aido užsiprenumeruoti. 
Skautų Aidas yra liuksusinis žurna
las, duodantis lituanistinės medžia
gos daugiau negu skautiškos. Mano 
supratimu Skautų Aidas turėtų 
daugiau rūpintis vadovais. Siūlyti 
jiems idėjas kiekvienam metų laiko
tarpiui, padėti ruošti įdomias išky
las, sueigas. Aš taip pat pasigendu 
sesės ar brolio išgyvenimų aprašy
mų. Skautų Aidas turi būti kelrodis 
skautiškajam gyvenimui. Jis turi 
būti šaltinis, iš kurio skautas ar 
vadovas galėtų semtis sau peno. 
Mums reikia aprašymų iš visų 
rajonų gyvenimo; ką jie daro, kaip 
dainuoja, kaip stovyklauja . . . Rei
kia straipsnių keliančių norą varžy
tis ar pažinti kitą draugovę, kitą 
rajoną.

Mielos Sesės ir Broliai, jei mes 
Skautų Aide nematome, ką draugo
vė daro, kokia jos veikla, jei mes 
nematome skilčių veidų, mes patys 
esame kalti. Aš tikiu, kad renkatės į 
sueigas, vyksta iškylos ir stovyklos. 
Labai norėčiau paskaityti apie Jūsų 
veiklą, norėčiau pamatyti Jūsų 
jaunus skautiškus veidus. Skautų 
Aidas tam yra vienintelė priemonė. 
Taip pat norėtųsi matyti, kaip viena 
ar kita skiltis atidaro Skautų Aidui 
savo kasą paaukodami kelis dolei- 
rius,(Surinktus savųjų tarpe. Gale 
metų būtų malonu skaityti apie 
skiltį, kuri da giausia parėmė savo 

žurnalą. Praeis keli metai, išaugsite 
į vyrus ir moteris; bus malonu 
pavartyti senus Skautų Aido nume
rius ir rasti save ten kaip rėmėją, 
kaip skilties korespondentą.

Leisite, Sesės ir Broliai, man 
pirmam pradėti. Su šiuo laišku 
siunčiu Skautų Aidui $50.00 ir 
prašau tą sumą padalinti į penkias 
dalis. Tos penkios dalys lauk a 
penkių skilčių aukos. Prie tų pirmų
jų penkių skilčių aukų, jų vardu bus 
pridėioš ir mano dešimtinės Skautų 
Aidui. Juk mes turime pinigų 
saldainiams ir ledams stovyklose 
taip daug, kad amerikiečiai stebisi 
mūsų turtingumu. Jūsų skilčių 
atsiųstos aukos neštų skilčiai garbę, 

o mums malonumą apie tai paskaity
ti. Be abejo šis darbas be vadovų 
pagalbos skilčiai būtų sunku pradė
ti, bet jei visi dirbsime kartu ir 
visokiomis jėgomis, Skautų Aidas 
bus užtrauktas ant aukšto kalno, iš 
kurio švies jis mums kaip švyturys 
laivams. Esu tikras, kad prisidėję 
darbu, rašiniais ir aukomis mes jo

“...Skautų aidas

...švies mums

kaip švyturys

laiijetms...“

lauksime, kaip kad mes vaikai 
būdami jo laukėme.

Už trijų metų švęsime Skautų 
Aido gyvavimo 60 metų sukaktį. 
Juk tai vienintelis skautų žurnalas 
pasaulyje, kuris pasiremdamas ant 
skautų-čių pečių nužygiavo tolimą 
šešiasdešimt metų kelią. Tai šventei 
pradėkime ruoštis jau dabar.

Budėkime!
Jūsų brolis j.v.s. Mykolas
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„MUSŲ ŽINGSNIAI” 
OHIO VALSTYBĖJE

Esame maloniai nustebinti 
Cleveland’e leidžiamais „Mūsų 
žingsniais”, savaitinėmis Ohio lietu
vių žiniomis. Tai rašomaja mašinėle 
įrašytas, nuotraukomis iliustruotas, 
spaustuvėje spausdintas 4-6 psl. 
laikraštukas, kurį leidžia — neats- 
pėsite — Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijos vadovybė!

Iš parapijų esame pripratę tikėtis 
visai kitokių savaitinių leidinių. 
Dažniausiai tai būna prašomų ir 
gaunamų piniginių aukų, pamaldų 
tvarkaraščio, šabloniškų ir prastai 
parašytų pranešimėlių ir prekybi
ninkų skelbimų nuobodus kolažas, 
taikomas mažam skaitytojų 
skaičiui. „Mūsų žingsniai” stebina, 
nes nieko neprašo sau, bet skaityto
jų dosniai apdovanoja gražiai sure
daguota medžiaga. Leidinys taip pat 
imponuoja savo kuklumu, įvairu
mu, nuoširdumu ir didžiad,v|asišku 
dėmesiu lietuvių visuomenės reika
lams. Telpa net vienas kitas ilgesnis 
straipsnelis kokia nors jungiančia, 
bendra tema. Spausdinami praneši
mai apie lietuvių visuomeninio, 
religinio, kultūrinio, organizacinio 
gyvenimo įvykius. Bendras įspūdis 
labai geras, nes turiniu laikraštis yra 
platus: jame skaitome apie tame pat 
mieste esančios „Dirvos” sukaktį, 
vykstančių parodų aprašymus, li
tuanistinio švietimo reikalus ir 1.1.

„Skautų aido” darbuotojus dar 
džiugina ir lietuvių skautų veiklos 
platus paminėjimas. Štai, Nijolė 
Kersnauskaitė puikiai aprašė Cleve- 
land’o skautiją,Į30-tą sukaktį šven
čiančių J Šalia jos straipsnio — net 
du puslapiai visiems gerai pažįsta
mo Vlado Bacevičiaus nuotraukų! 
„Dienos dovanos — Skaučių Sese
rijos sąskrydis” vėl yra gyvai atžy1- 

mėtasįstraipsneliu ir nuotraukomis. 
Skautų veikla užtinkama ir kitose 
(laikraščio) skiltyse.

KNYGŲ LENTYNĖLĖ
Trečius metus leidžiam o ^savait

raščio redakciją sudaro Balys 
Gaidžiūnas, kun. Gediminas Kijaus- 
kas, Nijolė Kersnauskaitė, Vladas 
Bacevičius. Iš skautiško gyvenimo 
juos visus .gerai pažįstame, juos 
gerbiame, jų dabartine žurnalistine 
veikla džiaugiamės.

Leidiniui linkime tik kiek pato
bulinti nuotraukų spausdinimo 
techniką ir atkreipti į save platesnės 
lietuvių visuomenės dėmesį. Jau 
neskaitant jo kitų „gerųjų pusių” tik 
pagalvokime: naujausios vietinės 
žinios Cleveland’o lietuvius pasiekia 
tik per septynias dienas — neturint 
dienraščio, geriau juk neįmanoma! 
Ar čia tik nebus kūrybingai vykdo
mo, šioms dienoms pritaikyto pas
toracinio darbo išskirtinas pavyz
dys?

Antanas Dundzila

OPPOSITION TO 
SOVIET RULE IN

LITHUANIA 
1945-1980

Tai Lietuvių Skautų Sąjungoje 
gerai pažįstamo Tomo Remeikio tik 
ką pasirodęs kapitalinis 680 psl. 
veikalas anglų kalba. T. Remeikis 
— politinių mokslų daktaras ir 
profesorius Calumet College, Čika
gos priemiesčio, Hammond mieste. 
Politiniais klausimais jau rašo nuo 
pat savo studentavimo dienų. Auto
rius yra ypač reikšmingai užsireko
mendavęs savo redaguotu ir reda
guojamu LITU ANUS žurnalu ir LB 
kasmet išleidžiama THE VIOLA
TION OF HUMAN RIGHTS IN 
SOVIET OCCUPIED LITHUA-' 
N1A. LSS veikloje skautininkas 
Remeikis yra gražiai pasidarbavęs 
LSS vadovybėje, akademikų skautų 
veikloje ir paskutiniu metu — 
Lituanicos tunto draugininko parei
gose.

OPPOSITION apima tris dido

kus skyrius: plius priedus, vardyną 
ir kitas dalis, randamas moksli
niuose veikaluose.

Pirmoji dalis, apie 170 psl., 
pavadinta analize. Čia telpa Lietu
vos rezistencijos apibudinimas bei 
įvertinimas. Dvi sekančios knygos 
dalys talpina į anglų kalbą išverstus 
dokumentus. Tai tikrai vertingas 
įnašas į mums kritiško, labai svar
baus reikalo — Lietuvos laisvės 
pastangų krašte — literatūrą.

Knyga gražiai išleista, su pasidi
džiavimu rodytina visiems. Išleido 
Lituanistikos Institutas su JAV LB 
parama bei skatinimu. Kaina neįti
kėtinai maža — tik $15.00. Knyga 
dedikuota autoriaus šeimai: Nijolei 
su Gintą, Audrium ir Petru; jie visi 
irgi yra skautai! Šis veikalas įspū
dingai rikiuosis į anksčiau išleistos 
panašios literatūros autorių knygas.

Thomas Remeikis, OPPOSI
TION TO SOVIET RULE IN 
LITHUANIA 1945-1980, Institute 
of Lithuanian Studies Press, 2422 
W. Marquette Rd., Chicago, Ill. 
60629, $15.00.

Antanas Dundzila

s-fH- Tomas Remeikis Rako stovyk
loje.

Nuotr. J. Tamulaičio
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MEŠKOS IR PELĖDOS 
GILWELLYJE

Miško ženklo kursų stovykloje 
rugpjūčio 23-30 d., J. N. Webster 
stovyklavietėje netoli Putnam, 
Conn., dalyvavo trečioji didesnė 
lietuvių skautininkų bei skautinin- 
kių laida: Pelėdų skiltyje — Vanda 
Aleknienė, Remigijus Belzinskas, 
Sandra Kazilytė, Gintaras Nagys, 
Kazys Prišmantas ir Giedrė Stankū
nienė; Meškų skiltyje — Danguolė 
Banevičienė, Jonas Dambaras, Ire
na Lileikienė, Aldona Lingertaitie- 
nė, Aleksandras Pridotkas ir Euge
nijus Vilkas. Skaičiuojant ir 
instruktorių tarpe dirbusius skauti
ninkus Česlovą Kiliulį, Juozą Raškį 
ir kun. Antaną Saulaitį SJ, lietuviai 
suskrido iš 10 JAV ir Kanados 
vietovių. Ankstyvesnieji tokie kursai 
su dviem lietuvių skiltim ameri
kiečių skautų vedamuose Gilwellio 
kursuose vyko JAV rytuose 1975 ir 
1977 m., o pavieniai vadovai per 50 
m. šią tarptautinio lygio lavinimo 
programą yra baigę įvairiausiuose 
kraštuose. Kadangi kursų štabui 
reikalavimai dideli, galima tikėtis, 

kad netrukus Miško ženklo stovyk
lą LSS galės pravesti vien tik 
lietuviškai. (140 pasaulio skautų 
sąjungų tokius kursus saviems 
veda.)

Turbūt šioje sesijoje lietuviai 
turėjo daugiausia įtakos ir vaidmens 
48 suaugusių dalyvių ir 14 štabo 
narių tarpe. Lietuvaitė net buvo 
išrinkta draugovės adjutantės parei
goms, jau nekalbant apie nuolat 
skambančias dainas, turiningą 
skautavimą, gerą nuotaiką ir tris
palvę prie uniformos. Miško ženklo 
stovykla — skautiška stovykla, su 
visu įsirengimo, virimo, uždavinių 
darbu. Pajėgumą vadovauti lavino 
eilė pokalbių apie vadovavimo 
būdus, skautiškas tradicijas, pavyz
dinius užsiėmimus draugovės suęi- 
goms bei • užsiėmimams. Tur būt 
didžiausia skautamokslio naujovė 
buvo pionerijos popietė, kur įreng
tos įvairios karuselės — ir tai ne 
tradiciniais, o japoniškais suriši
mais. Gražiai visus vakarais nuteikė 
tyla laužavietėje prieš ir po laužo.

Kursantai išvykdami įsipareigoja 
specifiniais būdais naujai įgytą ar 
atnaujintą išsilavinimą savo parei
gose panaudoti, kad galėtų gauti 
Gilwellio kaklaraštį ir „kauliukus” 
prieš 1983 m. pabaigą. Atsimindami 
stovyklą, skautininkai tur būt tiki 
Baden-Powellio išsireiškimu apie 
1919 m. jo pradėtus suaugusiems 
vadovams kursus: „Darbas yra 
geriausias poilsis’”.

Miško ženklo programą už
baigę,- pilnai priklausys Gilwellio I- 
mai draugovei, kurios garbės skau
tininku buvo pats Baden-Powellis, 
iki 1938 m. pats dalyvavęs draugo
vės narių susitikimuose Gilwellio 
parke prie Londono. Čia kasmet 
1500-2000 skautininkų iš 20-30 
kraštų susirenka į „Skautybės na
mus”, kaip BP sodybą vadino, 
atnaujinti Gilwellio dvasios: 
džiaugsmas, tolerancija, bendradar
biavimas, rūpestingumas, nuolatinis 
lavinimasis, nesavanaudiškumas 
skauto bei skautės labui.

AS

DIDŽIOJI SeiflM
* Rugsėjo mėn. 21 d. Toronto 
skautų „Rambyno” ir „Šatrijos” 
tuntai žiemos veiklos sezoną pradė
jo iškyla, sueiga ir laužu.
* Rugsėjo mėn. 26 d. Chicagos 
Jaunimo Centre įvyko vakaronė 
„Su daina ir žodžiu per Lietuvą”. 
Vakaronę rengė Lietuviškosios 
Skautybės Fondo valdybos skyrius: 
v.s. A. Karaliūnas, pirm., s. M. 
Burbienė, v.s. S. Jelionienė, fil. A. 
Likanderienė, v.s. P. Nedas, v.s. R. 
Račiūnas. Vakaronę pravedė s. V. 
Kasniūnas. Programoje — lietuvių 
tarmės. Žemaitiškai eiles skaitė A. 

Bagdonas, dzūkus atstovavo A. 
Drutys, aukštaičių pokalbį skaitė 
v.s. S. Jelionienė, apie Kapsus 
kalbėjo J. Jasaitis, o apie Mažąją 
Lietuvą — A. Lekšys. Ragelių trio 
— B. Pakštas, L. Bic.hnevičius ir V. 
Vaitkevičius pagrojo kelias dainas iš 
įvairių Lietuvos vietovių, o A. 
Buntinaitė padainavo dvi klaipėdie- 
tiškas dainas. Vakaronė labai gerai 
pasisekė.
* Rugsėjo mėn. 25 d. įvyko 
Melburno Skautininkų ramovės 
sueiga. Skautininkės įžodį davė 
Birutė Šaulytė, v.s. kun. P. Dauk

nys kalbėjo tema — „S.O.S. 
Lietuvių kalbai”.
* Melburno lietuvių bibliotekoje, 
Australijoje, ruošiamas lietuvių 
skautų skyrius.
* Egzilai skautai-ės Sydnėjūje, 
Australijoje, suruošė lengvosios 
atletikos varžybas rugsėjo 28 d. 
Sesės lietuvaitės šiose varžybose 
laimėjo II-rą vietą, broliai — III- 
čią.
* s.v.v.si. Vilius Dundzila, Chica- 
goje, laimėjo p. Jonušienės skiriamą 
Broniaus Jonušo lituanistinėms 
studijoms-premiją, v.sl. V. Dundzila 
priklauso Lituanicos tuntui. Illinois 
universitete studijuoja lietuvių ir 
vokiečių kalbas.
* Spalio mėn. 4 d. New Yorko 
Kultūros Židinyje skautams remti 
komitetas suruošė nuotaikingą ba
lių.
* Spalio mėn. 5 d. Toronto

LIETUVOS Į 
N. C ’ NE j

p /c a Į
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skautininkų-ių ramovė Lietuvių 
Namuose surengė Vytauto Didžiojo 
550 m. mirties minėjimą. Paskaitą 
skaitė fil. Rasa Mažeikaitė, birbyne 
grojo R. Kasiulis iš Chicagos, 
pasirodė Hamiltono „Aukuras- 
Daina” vienetas. Kaip ir praėju
siuose, taip ir šiame Toronto 
skautininkų-ių renginyje publika 
gausiai dalyvavo.
* Toronto skautų vyčių būrelio 
vadu išrinktas ps. M. Rusinas.
* LSB Australijos r. vadeiva v.s. 
B. Barkus, spalio 10-12 d. lankėsi 
Adelaidėje, kur susitiko su rajoninės 
stovyklos rengimo komiteto nariais, 
apžiūrėjo stovyklavietę.

* Spalio 18 d. Lietuviškosios 
Skautybės Fondo valdyba suruošė 
vakarą Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėje, Bostone. Programą atliko 
„Antras Kaimas” iš Chicagos.
* Spalio mėn. 18-19 d.d. Clevelan- 
do skautai akademikai suruošė 
Prano Gailiaus meno darbų parodą.
* Spalio mėn. 12 d. Chicagos jūrų 
skaučių Nerijos tunto tuntininkės 
pareigas perėmė s. Sofija Kunstma- 
nienė.
* Sp?,:o mėn. 18 d. Chicagos 
Skautii.' ;kų-ių ramovė Jaunimo 
Centre suruošė linksmavakarį. Pro
gramai vadovavo s.v. V. Žukauskas, 
dainavo vys.sk. Markelytė-Dagienė, 

eiles skaitė s. A. Ramanauskienė.
* Spalio mėn. 18-19 d. New Yorko 
Kultūros Židinyje Lietuvių Tauto
dailės Institutas surengė parodą, 
kurioje dalyvavo Montrealio skau
tės su „Vaivorykštės” projekto 
darbais — kilimais ir smulkesniais 
liaudies meno rankdarbiais. Institu
to pirmininkė yra v.s. L. Milukienė.
* Spalio mėn. 19 d. Chicagos 
Aušros Vartų tunto tuntininkės 
pareigas perėmė ps. Adelė Izokaitie- 
nė.
* Spalio 24 d. atidaryta s.v. dr. 
Audriaus Plioplio meno darbų 
paroda Chicagos „Galerija” patal
pose.

Rugsėjo mėn. 6 d. ankstų rytą, 
dar tik saulei tekant, prie Sydnėjaus 
lietuvių klubo stovėjo gausus būrys 
tautiečių. Tai Sydnėjaus senųjų 
skautų „Židinio” organizuojamos 
išvykos į Canberrą dalyviai laukia 
autobuso, kuris netrukus atvažiavo. 
Kelionė į Canberrą smagi. Išvykos 
vadovė sesė Aldona Jablonskienė 
moka visus.palinksminti. Po keletos 
valandų važiavimo esame jau Can- 
berroje. Sustojame prie lietuvių 
klubo, kur mus pasitinka Baltijos 
tunto vadovai, vadovės ir pavaišina 
kavute. Prie mūsų išvykos prisijun
gia Baltijos tunto skautas vytis 
Jūras Kovalskis, mūsų naujas pa
lydovas, Canberros įžymybių aiš
kintojas. Daug ką jis mums parodė, 
papasakojo, tikrai daug ką matėme. 
Ačiū, tau Jūrai!

Grįžome į nakvynės namus 
pavargę, pilni gražių įspūdžių. 
Vėliau dalyvavome Baltijos tunto 
ruošiamoje iešminėje, kur maloniai 
praleidome laiką su vietos tau
tiečiais. Gaila tik, kad jų tą vakarą 
buvo nedaug.

prieš iešminę Baltijos tunto 
vadovai turėjo pasitarimą su atvy-

AUSTRALIJA 
TAUTOS ŠVENTEI

VYKOME Į 
CANBERRĄ

kusiais rajono vadu v.s. Žaliu ir 
brolijos vadeiva v.s. fil. Barkumi.

Sekančią dieną, sekmadienį, 
pasiilsėję ir pasistiprinę pusryčiais, 
vykome apžiūrėti Karo Muziejaus. 
Praleidę ten kelias valandas, skubė
jome į Canberros katalikų katedrą 
iškilmingoms Tautos Šventės pa

maldoms. (Baltijos tuntas su vėliavo
mis ir palydimi garbingo svečio — 
Canberros arkivyskupo E. Clancy ir 
mūsų kun. v.s. Butkaus, žygiavo į 
pamaldas. Mišių auką atnašavo 
kun. Butkus, įvairius skaitymus, 
maldas ir aukos ^atnešimą vykdė 
Baltijos skautai ir skautės. 
Pamokslą-sveikinimą tarė mūsų 
svečias arkivyskupas. Po mišių kun. 
Butkus visų dalyvių'vardu padėkojo 
svečiui, o trys jauni skautai-ės įteikė 
gražų lietuvišką kryžių. Pamaldų 
metu nuotaikingai giedojo iš Sydnė
jaus atvykęs „Dainos” choras. 
Padėka ir pagarba mieliems choris
tams ir jų dirigentui už tokį didelį 
pasiaukojimą.

Po pamaldų į klubą sugūžėjo 
daug vietos tautiečių ir svečių, 
dauguma iš Sydnėjaus. Prasidėjo 
minėjimas. Pirmoje dalyje buvo 

iškilminga Baltijos tunto sueiga, 
kurios metu šeši jaunesnieji skautai 
ir viena jaunesnioji skautė-kandi- 
datė davė įžodį. Po įžodžio sveikino 
L§S Australijos rajono vadas v.s. 
Žalys. Pasibaigus sueigai, Canber
ros ALB apylinkės pirmininkas p. 
Viktoras Martišius pasveikino visus 
susirinkusius ir trumpai paminėjo 
šios dienos reikšmę. Gražias rašyto
jo Marcinkevičiaus trilogijos „Min
daugas — Mažvydas — Katedra” 
ištraukas paskaitė Sydnėjaus skau
tės akademikės Eglė Suchowerskyj 
ir Ginta Viliūnaitė.

Plojimais Tautos Šventės daly
viai pasitiko ir palydėjo „Dainos” 
chorą ir jų gražiai skambančias 
dainas, kurios pakėlė šventės nuo
taiką.

Po minėjimo pasivaišinome, 
pabendravome su Canberros tau
tiečiais ir 17.30 vai. mūsų autobusas 
pradėjo riedėti namų — Sydnėjaus 
link.

Dėkojame Canberros Baltijos 
tuntui ir jų vadovams, klubo vado
vybei, ALB apylinkės pirmininkui 
V. Martišiui.

v.s. B. B.
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Liūdnojo Birželio minėjime dainuo
ja Laima, Alma, Kristina Šarkaitės 
ir Stefanija Kailio.

OMAHA
Praėjo judrūs 1980-ji metai.
Kaziuko mugės proga Omahos 

skaučių Neries tuntas ir skautų dr. 
V. Kudirkos vietininkija sulaukė 
mielos viešnios — LSS Vyriausios 
Skautininkės v.s. L Kerelienės.

Birželio mėn. 22 d. Omahos 
skautų vyčių draugovė surengė 
visuomenei Liūdnojo Birželio mų 
n.ėjimų. Programoje dalyvavo ir 
Neries tunto skautės.

Vasara praėjo šokių šventės 
nuotaikoje. Vadovaujami sesių 
skautininkių L. Antanelienės ir G. 
Reškevičienės, beveik visi sesės ir 
broliai — jaunimas ir veteranai 
dalyvavo Vl-joje Lietuvių Tautinių 
Šokių šventėje.

Tautos šventės minėjimą atidaro 
Neries tunto tuntininkė s. M. Šar- 
kienė.

OMAHA
PRO

ŠARKOS-
TARKOS
APARATĄ

S. Totilaitė, S. Kailio ir L. Šarkaitė 
ruošia vakarienę.

Neries tunto linksmos sesės gerai 
pasiruošusios Kaziuko mugei.

Stovyklos komendantas R. Arnaus- 
kas ,.kviečia” stovyklautojus iškyl- 

on, dešinėje stovyklos viršininkas 
s. v. si. R. Reškevičius.

Darbo Dienos savaitgalyje Pra
no Žižmaro“ skautų vyčių būrelis 
Omahos sesei ir broliams suruošė 
stovyklėlę j J, Memphis ežero. 
Stovyklos viršininkas buvo s.v.sl. 
Rimas Reškevičius, komendantas 
— Ričardas Arnauskas.

Vytauto Didžiojo 550 m. karū
navimo sukakties minėjimų surengė 
skautai ir skautės rugsėjo 14 d. 
Pagrindinį organizavimo darbų 
atliko dr. V. Kudirkos vietininkijos 
vietininkas ps. S. Radžiūnas, mi-s 

nėjimų atidarė Neries t. tuntininkė s.
M. Šarkienė, o scenų gražiai išpuošė 
nuolatinis skautų rėmėjas p. Vitalis 
Gaidelis.
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ANGLIJA
PEAK 80” STOVYKLA

Šiais metais, liepos mėn. 26-30 
d. Anglijoje, Chatworth Park Derb
yshire,. įvyko PEAK 80” stovykla. 
Joje dalyvavo 5000 anglų skautų ir 
skaučių, 650 svečių iš 24 valstybių ir 
du lietuviai —v.s. Br. Zinkus ir sesė 
Milda Zinkutė stovyklavusi su 
anglų skautėmis.

LSS Europos rajono vadijos 
narys v.s. Br. Zinkus į stovyklų 
nusivežė įvairios informacijos apie 
Lietuvių Skautų Sąjungą, kurią į 
Angliją prisiuntė LSB Vyr. Skauti
ninkas v.s. V. Vidugiris. Br. Zinkus 
turėjo progos pasikalbėti su vyres
niais vadovais ir užklausti, kodėl 
LSS nėra priimama į Tarptautinį 
skautų skyrių pilnateisiu nariu. Iš 

anglų skautų Vyr. Skautininko Sir 
William Gladstone buvęs toks 
atsakymas: „Čia, skautybės gimti
nėje, mes jums leidžiame egzistuoti,

vėliava 

plevėsuoja kartu 

su kitomis iš 

24 valstybių...“

jūsų vėliava plevėsuoja kartu su 
kitomis iš 24 valstybių . . .”

Stovyklą aplankė ir lietuvių 
būrelis iš Derbio su v.s. G. Zinku- 
viene.

Lietuvių skautų Anglijoje rėmėjui 
A. Miliūnui prisegamas LSS 60-ties 
Sukakties ženklelis.

Nuotr. V. Motuzas

ps. I. Gerdžiūnienė ir s. J. Traškienė 
su Nottinghamo lietuvaitėm skau
tėm.

Nuotr. S. B. Vaitkevičiaus 

v.s. Br. Zinkus įteikia „ Lithuanian 
National Costume” knygą Tarptau
tinio skyriaus vadovei O. Robinson.

Nuotr. V. Motuzos

Pavyzdingas skautas psl. G. Šova 
priima pažymėjimą iš Europos 
rajono vadeivos v.s. J. Maslausko.

Nuotr. V. Motuzos

Pradedant iškilmingą sueigą Angli
joje, Tėvynės liepsnelę uždega il
gametis skautiškosios idėjos rėmėjas 
K. Murauskas, šalia jo — Lelijos

Ordonu apdovanotas s. A. Jakima
vičius, toliau — Europos rajono 
vadeiva v.s. J. Maslauskas. ±

Nuotr. V. Motuzos
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PRISIMENANT 
„RŪPINTOJĖLIO” 

STOVYKLĄ

Atsikėliau anksti rytą. Rako 
miškuose, Michigane, prasideda 
skautų stovykla! Sukrovėm j maši
ną bagažą ir beveik visa šeima: 
mano tėtė, dvi mano sesutės, brolis 
ir aš išvažiavome. Be sustojimo 
važiavome penkias valandas. At
vykę j stovyklą, skautus jau ra
dome dirbančius. Aušros Vartų 
tunto stovyklavietėje skautės tvarkė 
rajonus, statė palapines ir nešė 
daiktus j vietą. Iškrovę mano ir 
sesučių bagažą, tėtis su broliu 
nuvažiavo į Lituanicą.

Pamačius Aušros Vartų stovyk
lavietę, prisiminiau pereitų metų 
stovyklos linksmybes. Netrukus 
sužinojau, kad vienoje palapinėje 
būsime kelios geros draugės — bus 
linksma stovyklauti! Susitikau dau
gelį pažįstamų sesių iš pereitų metų 
stovyklos ir greitai susipažinome su 
naujomis stovyklautojomis. Tuoj 
visos ėjome prie darbo. Atsinešėm 
palapinę ir pastatėme ją gražioj 
vietoje taip, kad dienos metu saulė 
šviestų pro duris į vidų.

Su pirmuoju švilpuku nužygia
vome į valgyklą. Ten susitikome dar 
daugiau draugių ir vadovių. Visos 
kalbėjomės, dalinomės žiniomis. 
Sužinojome, kad Aušros Vartų 
tutno vadovės stovyklai parinko 
„Rūpintojėlio” vardą.

Skaniai pavalgiusios, sugrįžome 
į rajoną dirbti. Neužilgo atėjo 
vakaras ir pirmutinis stovyklos

„RŪPINTOJĖLIO”
STOVYKLOS DAINA

Žodžiai iš Lietuvos
Muzika Viltenio, 1980

Rūpintojėli, Tėviškės laukuose 
Matei ir džiaugsmą ir skriaudas 
žmogaus
Kam gi dabar nelaimėj 
pasiguosiu,
Jeigu Tave nuo kryžkelių išraus? 
Kam gi pasiguosiu?

Refrenas:

Rūpintojėli, Rūpintojėli, 
Nepalik mūs krašto, nepalik 
širdžių.
Rūpintojėli, Rūpintojėli, 
Nepalik mūs krašto, nepalik 
širdžių.

Kas laimins mūsų žemišką 
kelionę,
Rūpintojėli, jei nebus Tavęs?
Kas gi išgirs tylią širdies dejonę 
Ir kas nušluostys ašaras gailias? 
Kas gi nušluostys?

Tartum tavin Tėvynė mūs įaugo, 
Jos laimė, ašaros ir jos kančia 
Tol ji tvirta, kol Tavo rankos 
saugo,
Tik neišeik, o Viešpatie, iš čia! 
Tik neišeiki!

„Rūpintojėlio” stovyklos viršininkė 
s. A. Vaičiulienė.

Nuotr. J. Tamulaičio

Rūpintojėlis Aušros Vartų t. sto
vykloje.

Nuott. J. Tamulaičio
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laužas, kuriam suliepsnojus daug, 
daug dainavome. Po laužo greitai 
užmigome, nes visos buvome išvar
gusios.

Stovykloje buvo „daug smagių 
įvykių.

{ šokius susirinko visų tuntų 
sesės ir broliai. Šokome akordeonų 
muzikos lydimi.

Labai smagi buvo sporto šventė. 
Aš dalyvavau bėgime ir laimėjau 
penktą vietą.

Iškyloje keliavome devynias 
mylias. Kelią turėjome surasti pagal 
žemėlapį. Labai nuvargome, bet 
kartu buvo įdomu taip keliauti.

Šioje stovykloje mano vyresnioji 
sesutė davė vyresnės skautės įžodį. 
Buvo labai smagu matyti ją su 
mėlynu kaklaraiščiu. Ji atrodė labai 
laiminga. Stovyklų lankymo metu 
kalbėjausi su mano broliu. Jis 
pasakė, kad jam stovyklauti patinka 
ir žada likti antrai savaitei. Aš 
buvau patenkinta, kad ir jam smagu 
stovyklauti. Mano jaunesnei sesutei 
stovyklauti taip pat patiko. Ji 
greičiausiai kada nors norės būti 
vadovė.

Buvo ir graudžių įvykių.
Buvo labai nesmagu, kai gavau 

„poison ivy”. Kentėjau visą antrą 
savaitę.

Liūdna buvo, kai sužinojome, 
kad iš mūsų tunto canoe iškyloje 
paklydo dvi sesės. Viena iš jų buvo

— Ar čia tas draugininkas, kurio tu

mano vyresnioji sesutė. Bet aš 
žinojau ir tikėjau, kad jas suras, kad 
viskas baigsis gerai. Taip ir buvo. 
Visi labai džiaugėmės matydami jas 
sugrįžtančias.

Buvo nesmagu, kai brolis susir
go, turėjo aukštą temperatūrą ir dvi 
naktis išgulėjo ambulatorijoje.

Paskutiniame lauže visiems 

buvo labai liūdna. Stovykloje pra
leidome tiek gražių dienų ir nenorė
jome grįžti namo. Paskutinį rytą 
stovykloje lijo. Lietui lyjant susikro
vėme bagažus ir išvažiavome iš 
stovyklos tikėdami sekančią vasarą 
vėl sugrįžti.

Lina Didžbalytė, 
Aušros Vartai

Aušros Vartų t. ,, Rūpintojėlio" 
stovykloje prityrusios skautės: iš k. 
R. (Predkelytė, L. Didžbalytė, L.

Pankaitė, R_ Zigaitytė, N. Žiliūtė, L 
Gabalytė ir R Gaižutytė.

Nuotr. J. Tamulaičio

PS- I. Valaitienė (deš.) ir pavaduoto
jo vyr. sk. T. Kybartienė.

Nuotr. J. Tamulaičio
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Paukštytės įr 
Romuvoje. Jurų skaučių įžodis ant ežero kranto, Romuvoje.

Nuotr. V. Bacevičiaus

SKAUTŲ AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS LEIDĖJO PRENUMERATA (25 dol.)

Vanda Zelenienė — Reseda' C A.

,,Kepurinės” stovyklos paukštytės ir 
geltonšlipsės važiavome į iškylą. 
Mūsų ,,Dune buggy" vairuotojas 
labai greitai važiavo ir mes visos 
smarkiai šaukėm. Kai važiavom 
Michigano ežero pakraščiu sušla
pome, o kai užvažiavom į kalną — 
buvom prie medžių viršūnių . . . 
Paukštyčių T. Miliauskaitė, R. 
Lesniauskaitės ir R. Izokaitytės 
įspūdžiai.

Nuotr. A. Grigaičio

GARBĖS PRENUMERATA (10 dol.)

Kristina Prišmantaitė — Omaha, NE.
Algis Barškėtis — Chicago, IL.
Regina Smolinskienė — Chicago, IL.
Vilija Vakarytė — Chicago, IL.
Kazys Česnauskas — Chicago, IL.
Vladas Bacevičius — Cleveland, OH.
Paulius Grina — Cleveland, OH

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

Mykolas Manomaitis, Boston, MA............  50.00 dol.
Mešys ir Janina Mikutaičiai, Chicago, IL . 20.00 dol. 
J. Kapačinskas, Chicago, IL.......................   10.00 dol.
Vladas Šniolis, Juno, Florida..........................8.00 dol.
Kazys Česnauskas, Chicago, IL......................5.00 dol.
D. Antanelytė, Omaha, NE..............................5.00 dol.
S. B. Vaitkevičius, Petersborough, Anglija.. 3.96 dol. 
Jūratė Šimkienė, E. Bentleigh, Australija ... 3.00 dol. 
Aušrelė Izokaitis, Chicago, IL..........................2.00 dol.

Nuoširdus skautiškas ačiū.
Administracija

1980.10.31.
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SKAUTŲ AIDAS
6346 South Washtenaw Avenue 

Chicago, Illinois 60629

Paukštytei - Vilkiukui

SU KALĖDŲ SENELIU

Iš miškelio takeliu, 
Su Kalėdų seneliu, 
Atkeliavo mūs eglutė, 
Viršūnėlėje žvaigždutė.

Palydovai net keli,
Pilki kiškiai devyni, 
Po varpelį ant auselių, 
Sniegu šoka iki kelių.

Ledo tiltas ežere, 
Sninga, pusto vakare, 
Trumpa kiškio uodegėlė, 
Sako ruda voverėlė.

Kad nušuotų lapė takų, 
Visa giria garsiai šneka, 
Šoktų vaikai sniegeliu, 
Su Kalėdų seneliu.

Albina Kašiubienė

Skautiškai eglutei papuošti reikia 10 burbuliukų. Juos nuspalvokite 
ir kur reikia-parošykite tinkamus atsakymus.
I-Lietuvos vėliava. 2-Paukštyčių ženklas. 3-Vilkiukų ženklas.
^-Lietuvos uostas. 5-Skaučių rūtelė. G-Gedimino stulpai.
7-Skautų lelijėlė. 8-Lietuvos sostinė. 9-Lietuvos karalius.
10-Lietuvos upė. 30 7 d 1:Q 9
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